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مقدمة الكتاب

إن احلمد هللا حنمده ونستعني به ونستغفره ونستهديه،  ونعـوذ           

باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من يهدي اهللا فـال              

مضل له ، ومن يضلل فال هادي له،  وأشهد أن ال إله اهللا وحـده ال                

:أما بعد.  شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

فإن الناظر إيل بالد املسلمني جيد أن كثرياً من أبناء املسلمني قد            

أصام اإلحباط من واقع املسلمني ،  ويأسوا مـن أن تقـوم ألمـة               

كثري من أبناء املسلمني يعتقدون أن سيادة       .   اإلسالم قائمة من جديد   

نت تارخياً مضى ،  وأن املستقبل قد يكون للشرق          املسلمني للعامل كا  

ليس للمسلمني ، وأكثر هـذه      -أو غالبا    -أو للغرب،  ولكن حتما      

الطائفة تفاؤالً يعتقد أنه لو كان اإلسالم سيعود من جديد لصـدارة            
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األمم ، فإن هذا لن يكون إال بعد عمر مديد، وأجل بعيد ، ال نـراه                

.فادناحنن وال أبناؤنا ، وال حىت أح

يف هذا اجلو من اإلحباط واليأس ، يستحيل علي املسـلمني أن            

يفكروا يف قضية فلسطني أو الشيشـان أو كشـمري أو العـراق أو              

أفغانستان أو غريها ، فضال عن أن يسهموا يف حلها ، ومن مث فـإن               

حديثنا يف هذا الكتاب سيتناول وسيلة هامة من وسائل بنـاء هـذه             

مل يف نفوس املسلمني ، وحمو اإلحباط الذي        األمة، أال وهي زرع األ    

..سيطر على طوائف شىت من األمة اإلسالمية، وبالذات الشباب منهم

أما الباب األول فهـو     .  وقد قسمت الكتاب إىل بابني رئيسيني     

، وأحتدث فيه عن األسباب اليت أدت       " ملاذا أحبط املسلمون؟  : "بعنوان

" أمة لن متـوت   : "لثاين فهو بعنوان  وأما الباب ا  .  إىل إحباط املسلمني  



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

4

وأحتدث فيه عن عشر حقائق هامة، تشري مجيعها إىل أن هذه األمـة             

!فعالً لن متوت

... والكتاب يف جمموعه دعوة لألمل

األمـل يف   ... األمل يف سيادة و متكني    ... األمل يف قيام جديد   

...نصر  و صدارة

... ية بني األمـم   األمل يف أن تستعيد هذه األمة مكانتها الطبيع       

......تلك املكانة اليت أرادها اهللا هلا ، وما ذلك على اهللا بعزيز

وأسأل اهللا أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت و حسـناتكم            

..أمجعني

...واآلن مع صفحات الكتاب
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الباب األول

ملاذا أحبط املسلمون؟

آن ،  إنه ملن العجب حقاً أن حتبط أمة متلك كتاباً مثـل القـر            

وإنه ملن العجب .. وحديثاً مثل حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

حقاً أن بيأس شعب له تاريخ مثل تاريخ املسلمني ، وله رجال أمثال             

وإنه ملن العجب حقاً أن يقنط قوم ميلكون مقدرات         .. رجال املسلمني 

عجيب حقا أن   .  كمقدرات املسلمني ، وكنوزاً مثل كنوز املسلمني      

قال ومن يقنط من رمحة ربه      : "هذه األمة وقد قال را يف كتابه      تقنط  

والواقع أن  .    لكنها حقيقة مشاهدة ، وواقع ال ينكر      ".. إال الضالون 

غياب األمل ، وضياع احللم،  واحنطاط اهلدف ، كارثة مروعة حلت            

البـد أن  .   على املسلمني ، ومصيبة مهولة ال يرجى يف وجودها جناة  
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يأس يف قلوب بعض املسلمني أمر تعـاظم يف النفـوس           الذي زرع ال  

الواهنة ، وحدث أكربته القلوب الضعيفة ، فخضعت خضوعاً مـذالً           

حني كان يرجى هلا االنتفاض ، وركعت ركوعاً خمزياً حـني كـان             

.يرجى هلا القيام

:البد أن نقف وقفات ووقفات ، لنحلل وندرس ونفقه

يف السبيل لقيـام وسـيادة    وك!!  ملاذا صرنا إىل ما صرنا إليه؟     

وصدارة وجمد؟

أما ملاذا صرنا إىل هذا الوضع فهذا يرجع إىل عوامل عديـدة ،             

القسـم  : وتراكمات خمتلفة ، نستطيع أن نقسمها إىل قسمني كبريين        

األول هو واقع صنعه املسلمون بأيديهم ملـا فرطـوا يف ديـن اهللا ،               

.  بأعداء اهللا  -!!حتالفوا   وأحياناُ –وابتعدوا عن منهج اهللا ، واستهانوا       
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أما القسم الثاين فهو مؤامرة بشعة ، نسجت خيوطها على مدار أعوام            

.طويلة ، وتعاون على التخطيط هلا طوائف خمتلفة من أعداء األمة

:أوالً الواقع الذي يعيشه املسلمون

ـ  الواقع الذي يعيشه املسلمون من هزائم متكررة بدءاً من           )1(

لعثمانية ومن سقوط فلسـطني وإعـالن إسـرائيل         سقوط اخلالفة ا  

لوال الرئيس األمريكي أيزاور -1956ومن هزمية مرة يف      1948يف

الذي جعل املسلمني يصورون احلدث وكأنه نصر، بل وحيتفل به بعد           

وتدمري اجليش املصري والسـوري      1967ومروراً بنكسة    -! ذلك

ا مثـل املنيـا     حىت املطارات الداخلية جـد     -وضرب كل املطارات    

حىت نصـر   .   يف هزمية كبرية منكرة    -واألقصر والغردقة وأبو صوير     
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أتبع بثغرة مـرة ،      -والذي كان نصراً جميدا حقا       -1973أكتوبر  

.وبوقف إلطالق النار ، وخبسارة سريعة ملكاسب هائلة

ـ  الواقع الذي يعيشه املسلمون من خيانات مسـتمرة يف           )2(

العامل اإلسالمي ، أدت إىل ضـياع الـبالد          أطراف كثرية متفرقة من   

.والعباد ، وأدت إىل غياب القدوة ، وفقد الثقة يف كل من يقود

ـ  الواقع الذي يعيشه املسلمون من إباحيـة يف وسـائل            )3(

اإلعالم الرمسية وغري الرمسية ، وجماهرة بكل فسق وجمون واحنـالل ،            

مة كاملة عاشت قروناً    وافتخار بكثري من املوبقات ، وإمهال ملشاعر أ       

وهي حتترم كل قانون إسالمي ، وكل أدب إسالمي ، وكل عـرف             

.إسالمي
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ـ  الواقع الذي يعيشه املسلمون من سرقات وإحتياالت ،          )4(

ورشوة وفساد ، و هروب مبليارات من أموال املسلمني ، بينما يتضور            

.جوعاً–أو كثري منهم –بعضهم 

لمون مـن ايـار لإلقتصـاد،     ـ  الواقع الذي يعيشه املس   )5(

وديون متراكمة، وإفالسات مشهرة ، وسيطرة هائلة لإلقتصاد األجنيب         

على معظم مقاليد األمور يف البالد اإلسالمية ، واتساع مهول للفجوة           

–أو املعـدمني     -بني طائفة األغنياء القليلة جداً وبني طائفة الفقراء         

.عظيمة االتساع

شه املسلمون من فرقة وتناحر وتشاحن      ـ   الواقع الذي يعي     )6(

بني املسلمني ، حىت قل أن جتد قطرين متجاورين ال يتنازعان علـى             

–بل وقد ميتد الصراع أحياناً .  احلدود واألفكار و أحياناً على العقائد

.بني املتمسكني ذا الدين من أبناء املسلمني-أو كثرياً 
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أو يف نفوس كثري     -هذا الواقع يورث يف نفوس بعض املسلمني        

إن  -إحباطاً ويأساً يشعرون معه أن القيام من جديد          -من املسلمني   

.فهو من ضروب املستحيل-مل يكن صعباً 

ـ :املؤامرة الفكرية على اإلسالم: ثانياً

واملؤامرة على اإلسالم قدمية جداً وطويلة جداً وذات أبعاد كثرية          

ؤامرة بالكامل ، ولكن ما يهمنـا       ، وليس اال متسعاُ لشرح أبعاد امل      

عن أحد أبعاد هذه املؤامرة وهو       -بإجياز   –يف هذا املقام هو احلديث      

.البعد الفكري منها

لقد دأبت طوائف شىت من أعداء األمة على العمل على احنراف           

أفكار األمة عن الفكر اإلسالمي الصحيح ، ومن مث تفقد األمة املقياس          

وكان أحد األهداف الواضحة واحملددة     .  رالسليم للحكم على األمو   
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هلذه املؤامرة هو زرع  بذور اليأس يف قلوب املسـلمني ، وإقنـاعهم              

.باستحالة النهوض من هذه الكبوة اليت وقعوا فيها

!لكن بداية ، من هم هؤالء املتآمرون على اإلسالم؟

:لقد اشترك يف هذه املؤامرة الكثريون

فة من العلماء األوربـيني،     وهم طائ : املستشرقون ـ  )1(

أكل الغل قلوب معظمهم، وحرق احلقد صـدور غالبيتـهم،          

وأعمي احلسد بصائر جلهم، فجـاءوا يتعلمـون اإلسـالم،           

ويدرسون تارخيه ورجاله ومنهجه، ال ليهتدوا ـداه، ولكـن          

انتشرت كتبـهم،   .. ليطعنوا فيه، وليلبسوا على املسلمني دينهم     

م، وباتوا شوكة حامية يف حلق      وعمت أفكارهم، وطغى حتليله   

.املسلمني
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لقد تبع هؤالء املستشـرقني طائفـة       : املستغربونـ  )2(

وهم مـن أبنـاء     .  أخرى حيلو يل أن أمسيها طائفة املستغربني      

املسلمني الذين فتنوا بالغرب، وتاقت نفوسهم إليـه، واسـتغل          

الغرب الفرصة، ومدوا إليهم أيديهم بالسوء ، وصنعوهم علـى          

.. ، ودسوا يف عقوهلم أفكارهم، مث أعادوهم إىل أوطام         أعينهم

حيبطون أبناء جلدم، ويشككوم يف دينهم، ويقنطوم مـن         

القيام إال بإتباع الغرب، حىت إن بعضهم كان يقول إن بالدنا لن       

تتقدم إال إذا نقلت ما يف لندن وباريس، حبلوه ومره، وحبسـنه            

وهو  من أبناء   -ب أحدهم   لقد ذه !!..وسيئه، ومبعروفه ومنكره  

إىل فرنسا فتعلم هناك، مث عـاد إىل         -األزهر احلافظني للقرآن    

فهذه آية  .. بالد املسلمني، يعلم تالمذته أن ينقدوا القرآن الكرمي       

كربت كلمة خترج من أفواههم ، إن       .."قوية، وهذه آية ضعيفة   
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وكان يقول لتالمذته ليس معىن أن القـرآن        " يقولون  إال كذباً   

ذكر وجود إبراهيم وإمساعيل عليهما السـالم أن هـذا أمـر            

وكان يقول لتالمذتـه إن     .. البد من برهان مادي   !!.. حقيقي

، وكأن هذا من تـراكم      !!اآليات املدنية أكثر نضجاً من املكية     

وكان يكتب كتباً عن الصحابة    ".. تعاىل اهللا عما يصفون   "اخلربة  

ل من اسـتطاع بـال      فيطعن يف ك   -وبالذات يف زمن الفتنة      -

خجل وال مواربة، مث إذا به يترقى يف املناصب حىت يصبح وزيراًُ             

وهكذا أصـبح الشـيخ     .. ، يريب ويعلم ماليني التالميذ    !للتعليم

..األزهري من دعاة العلمانية واإلحباط، واألزهر منهم براء

اشترك أيضا يف مـؤامرة اإلحبـاط       : املستعمرونـ    )3(

وا على صدور األمة عشرات السـنني،       املستعمرون الذين جثم  

يف مصر وفلسطني وسوريا ولبنـان      .. أذاقوها من العذاب ألواناً   
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وليبيا واجلزائر وتونس واملغرب واليمن والسـودان والعـراق         

.والكويت و يف كل بالد املسلمني

اشترك يف املؤامرة أيضـاً بعـض        :بعض احلكام ـ    )4(

أم ال طاقة هلـم اليـوم       احلكام املسلمني الذين أقنعوا شعوم      

وأم إن  " ..الكربى" وال سبيل حلرب الدول     ..جبالوت وجنوده 

وأن الفجوة بيننا وبينهم    ..مل يكونوا تبعاً هلذا فليكونوا تبعاً لذاك      

..ال تعد بالسنني بل بالقرون

وهي طائفة كبرية قد تدرك     : السلبيون من املسلمني  ـ  )5(

املعروف ولكنها ال تأمر به،     احلق لكنها ال تعمل له، وقد تعرف        

إم ينتظرون إما حالً من     ..وقد ترى املنكر ولكنها ال تنهى عنه      

ليس هلم عمـل إال     !!..السماء ، أو من غريهم من أهل األرض       

..االنتقاص من غريهم ، ونقد العاملني احلاملني للواء هذا الدين



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

16

!ماذا فعلت هذه الطوائف اهلمجية؟

:فعلى سبيل املثاللقد  فعلوا جرائم عدة ،

وهي جرمية بشعة ال يتسـع       :جرمية تزوير التاريخ  ـ    )1(

اال للخوض يف تفصيالا اآلن ، وقد أفردت هلـا حماضـرة            

لقد  كذبوا وزورا، والتقطوا الضـعيف واملوضـوع،         ..خاصة

وأعرضوا عن الصحيح واحلسن، ونقبوا عن املصائب ـ  والبد  

.. كوا األجماد والفضـائل أن يف تاريخ كل أمة مصائب ـ وتر 

ركزوا على اجلوانب السياسية مبشكالا، وأغفلـوا اجلوانـب         

األخالقية والعلمية واملعمارية والعسكرية واالقتصادية والفكرية      

أساءوا التأويل عن عمد، .. واألدبية وغريها من جوانب احلضارة    

وطعنوا يف الشرفاء عن قصد، فخرج التاريخ إلينا مسخاً مشوهاً، 
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ستحي منه الكثري، ويتناساه األكثر، واقتنع املعظم بأنه إذا كان          ي

السابقون األولون علي هذه الشاكلة، فكيف يرجى خري ممـن          

!!!لقد كانت حقاً  جرمية كربى!!..حلق

فهم طمسوا تاريخ املسـلمني  :جرمية تشويه الواقع ـ  )2(

فليشـترك املربـون    .. املشرق، فليطمسوا واقعهم وحاضـرهم    

ميون من املستغربني يف تغييب األمة ، وزرع اليـأس يف           واإلعال

القلوب ، وليساعد اإلعالم الغريب يف هذه املهمـة ، فتسـمى            

األشياء بغري أمسائهـا ، فلـيكن االلتـزام باإلسـالم مرادفـاً             

، وليكن تطبيـق    !!، وليكن احلجاب مرادفاً للتزمت    !!لإلرهاب

أجرم مسلم يف    إذا.. الشرع مرادفاً للرجعية واجلمود والتخلف    

الغرب قالوا أجرم مسلم ، وكذلك إذا أجـرم مسـلم ملتـزم             

أما إذا أجرم   ..بإسالمه يف بالد املسلمني ذكروه بصفته اإلسالمية      
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كما يف حادث تفجـري  !.. نصراين فإم يذكرونه بامسه ال بدينه 

حيث قالوا فعلـها     1995املشهور يف أمريكا سنة     " أكالهوما"

أن الذي فعلها نصـراين قـالوا فعلـها          املسلمون،  فلما تبني   

إذا أساء مسلم قالوا أساء مسلم،      !! .. بامسه ال بديانته  " مكفاي"

وإذا نبغ مسلم يف علمه قـالوا نبـغ مصـري أو سـوري أو               

وآه من تصوير امللتزمني باإلسالم     .. باكستاين، وصفوه بقوميته    

ذون كم من  املرات يأتون بالشيخ أو املـأ     !!..يف وسائل اإلعالم  

كم من املرات يأتون باملسلمني يف      !!.. يف صورة هزلية مضحكة   

!!.. األفالم اليت يطلقون عليها إسالمية وهم يف صوره عجيبـة         

ينظرون نظرات حاملة، وأبصارهم معلقه بالسماء، ويبتسمون يف        

بالهة، ويتحركون ببطيء شديد، وكأن اإلنسان إذا أسلم البد         

كم من املرات يأتون مبن التزم . !!.أن يتخلف عقليا ذه الصورة
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طريق اإلسالم ينقلب من احلديث بالعامية إىل احلديث بالعربيـة        

الفصحى، وليتها الفصحى الرائعة اليت أنزل اهللا ا القرآن ، واليت   

حتدث ا خري البشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنهم            

شـديدين،  يأتون باملسلمني يتحدثون العربية يف تنطع وتقعـر         

.. والذين حوله من الناس ال يفهمون، وينظرون إليه مستنكرين        

-بل هي أرقى     -مع أن اللغة العربية من أرقي       !!.. سبحان اهللا 

.لغات العامل أمجع

فبعـد أن حطمـوا النمـاذج       : جرمية تعظيم الغرب  ) 3(

اإلسالمية يف التاريخ والواقع رفعوا لك جدا من قيمة الغـرب،           

.. امك خيار إال اإلتباع الذليل، والتقليد األعمى      حىت ال يبقي أم   

عظموا سالح الغرب، ومدنية الغرب، وأخالق الغرب، وعقـل        

.. الغرب، وأدب الغرب، وفن الغرب، بل وعظموا لغة الغـرب         
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وأصبح الرجل حيرص على تعليم اإلجنليزية  .. حىت افتنت املسلمون  

بنا إىل أن    البنه أكثر من حرصه على العربية، وحىت تدرج األمر        

، حبجة أننـا    !!!"للغات"إسالميةابتلينا مبا أطلقوا عليه مدارس      

أتتعلمها !! جيب أن نعلم أبناءنا لغة الغرب لندعوهم إىل اإلسالم        

علي حساب لغتك؟ وحبجة أن األعمال املرموقة البد هلا من لغة           

وحىت لو أتيت   !.. هل على حساب لغة القرآن؟    .. أجنبية جيدة 

للعربية يف البيت ، سيظل الطفل معظماً للغته األوىل         البنك مبعلم   

، " ثانيـة "أنا لست ضد تعليم األطفال لغة أجنبية        ..يف مدرسته 

ال أن ندرس لألطفال    "!!..ثانية"ولكن بشرط أن تكون فعالً لغة       

العلوم والرياضيات واجلغرافيا والتـاريخ باللغـة اإلجنليزيـة أو          

هل هـذا   !!.. أخرى إال العربية  الفرنسية أو األملانية أو أي لغة       

معظم البالد اليت ترجو  صدارة تعظـم مـن          !.. منطق مقبول؟ 
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يف فرنسا لـو خاطبـت رجـالً        .. لغتها، وتقدمها على غريها   

يف أملانيـا   .. باإلجنليزية ما رد عليك إال متأففاً العتزازه بلغتـه        

بـل  ..كذلك إذا أردت أن تعيش هناك، فال حديث إال باألملانية   

لقد  ذهبت إىل املركز الثقايف األسباين أحبـث         .. ن ذلك أكثر م 

واهللا  ما   ..عن بعض الصور اخلاصة بتاريخ املسلمني يف األندلس       

مل ..وجدت عندهم كتاباً واحداً باإلجنليزية فضالً عن العربيـة        

وعندما قلت هلم إن اللغة     !!.. أجد إال كتباً باللغة األسبانية فقط     

ر، وعليهم أن يأتوا بكتب مترمجة      األسبانية حمدودة جدا يف مص    

!!.. حىت نفهمها، قالوا من أراد أن يعرف عنا شيئا فليتعلم لغتنا          

لقد أدت جرمية تعظيم الغرب      !!..هكذا يعتزون بلغتهم احملدودة   

إىل فقد الطموح عند الشباب، وضعف اهلمم، وهوان العـزم،          

وراء فيصبح أمل الشاب  املسلم يف احلياة أن يلقي بوطنه وأهله            
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إىل أمريكا وأوروبا، ليعيش يف     .. ظهره، وينطلق إيل بالد الغرب    

!!..جنة اهللا يف أرضه كما يزعمون

وهكذا نتيجة هذه اجلرائم واملؤامرات وغريها أحبط كثري        

من املسلمني إحباطاً شديداً، ورضخوا للواقع، وقنعوا بالسري يف         

.. ذيل احلضارة الغربية ، وال حول وال قوة إال باهللا
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الباب الثاين

أمة لن متوت

ومع كآبة الواقع ، وضخامة املؤامرة ، وبشاعة الكيـد ، فـإين      

كيف ميكن أن حتبط أمة متسك يف يديها        .. أعود من جديد وأتعجب   

!بكتاب القرآن ، وحبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟

بـل   –لقد حفل القرآن العظيم واحلديث الشريف بالعشرات        

من احلقائق املبشرة اليت تؤكد حتمية عودة هذه األمة لصدارة -املئات 

هذا أمر ال ينكره من يدرك طبيعة هذا الدين ، وطبيعة هذه            .. العاملني

كل ما نرجوه أن يعود املسلمون لدينهم ، وأن يأخذوه مـن            .. األمة

وأن .. مصادره الصحيحة ال من مصادر املستشـرقني أو املسـتغربني        

ا لكالم رم ونبيهم ، ولكالم من يثقـون بدينـهم           يستمعوا وينصتو 
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ويعرفون إسالمهم وأخالقهم ال لدعاة العلمانية والتحرر مـن قيـود           

!!الدين كما يدعون

ولقد اخترت لكم عشر حقائق فقط من احلقائق املبشرة ، ومن           

أراد الزيادة فليعد إىل الكتاب والسنة ، فإن عجائبـهما ال تنتـهي ،              

"..صنع اهللا الذي أتقن كل شئ!!.. "عوكنوزمها ال تنقط
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احلقيقة األوىل

سنة التداول 

إن هؤالء الذين قنطوا مل يدركوا طبيعة سـنن اهللا يف األرض ،             

: " قال تعاىل .  فاهللا سبحانه وتعاىل شاء أن جيعل األيام دوالً بني الناس         

بني  نداوهلاإن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك األيام            

فكما تعاين أمة املسلمني من القرح اليوم ، فقد كان هنـاك            ".  لناسا

أيام عاىن فيها اآلخرون من القرح، بينما كانت أمة املسلمني يف سالمة 

كل األمم تقود   ... كل األمم تسود فترة وتتبع غريها فترات      .  وعافية

ر بل إن كل األمم تعيش مرة ومتوت وتندث... زمنا وتنقاد لغريها أزماناً 

وختتفي مرات، إال أمة واحدة ، قد تنقاد لغريها فتره من الفتـرات ،              
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تلك هي  .... وقد تتبع غريها زماناً من األزمان ، لكنها ال متوت أبدا          

!!أمة اإلسالم

!أين حضارة الرومان؟

..مل يبقي منها إال أطالل وأبنية

!أين حضارة اإلغريق؟

نيةمل يبقي منها إال فلسفة فارغة ، ومعابد وث

!أين حضارة الفرس؟

..ماتت ومل تترك مرياثا

!أين حضارة الفراعنة؟

بقيت منها مجادات وديار كديار عاد ومثود،  وبقيـت جثـث            

حمنطة وأوراق بالية ، لكن أين الفراعنة؟  إما يف بطون القبور ، أو يف               

!!جوف البحر، حيث ينتظر جنود فرعون الساعة
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!أين التتار وجيوشهم؟

..أثر واحدمل يبق هلم

!أين إجنلترا اإلمرباطورية اليت ال تغرب عنها الشمس؟

...إا تابع ذليل

!أين اإلمرباطورية الروسية القيصرية مث الشيوعية؟

...سقطت سقوطاً  مروعا

وسيأخذ غريهم دورات ودورات مث يسقطون، وسيعلو جنمهـم         

فترة مث يهبطون، فما بكت عليهم السـماء واألرض ومـا كـانوا             

..نظرينم

ومن مث فال عجب أن ترى أمة ظاملة قـد ارتفعـت وتكـربت       

إا يف دورة ارتفاع ، ولكنها حتماً لن خترج عن سـنة اهللا       .. وجتربت
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فلن جتـد  .. حتماً إىل زوال.. إن مصريها إىل زوال .. يف أرضه وخلقه  

...لسنة اهللا تبديالً ، ولن جتد لسنة اهللا حتويالً
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احلقيقة الثانية

سالم أمة باقيةأمة اإل

وإذا كان من سنة اهللا أن كل األمم متوت وتندثر ، فإن من سننه              

إا ما سقطت إال وكان هلا ..  كذلك أن أمة اإلسالم هلا طبيعة مغايرة     

بعد السقوط قيام، وما ضعفت إال وكان هلا بعد الضعف قوة، ومـا             

!!.ذلت إال وكان هلا بعد الذل عزة

!ملاذا؟

سالم أا أمة شاهدة على غريها مـن األمـم          ألن طبيعة أمة اإل   

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ويكـون           "

-قبل أمـة اإلسـالم   -حىت األمم الغابرة    ".. الرسول عليكم شهيداً  

نشهد عليها مبا جاء يف كتابنا القرآن ، واألمم املعاصرة نشهد عليها مبا 
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نا وأحكامنا وشرعنا، وسنظل نشهد على      رأيناه بأعيننا، وقومناه مبنهج   

األمم إىل يوم القيامة، فنحن باقون ما دامت احلياة ، وغرينا ال شـك              

.مندثر وذاهب

طبيعة هذه األمة أا حتمل الرسالة اخلامتة، والكلمة األخرية من          

اهللا إىل خلقه، وليس هناك رسول بعد رسولنا صلي اهللا عليه وسلم ،             

اإلسالم، فالبد وأن حيفظ اهللا املسلمني ألجل     وليست هناك رسالة بعد   

.أهل األرض مجيعاً

طبيعة هذه األمة أا األمة الوحيدة اليت كان من مهها أن تعلـم             

غريها دون مثن وال أجر، بل قد يدفع املعلمـون املسـلمون مـاالً،              

َمنِ مـن    . ويبذلون جهدا وعرقاً ووقتاً بل ونفساً حىت يعلموا غريهم        

أمل تكن الشـعوب تغـري علـي    ! ذلك غري أمة اإلسالم؟   األمم يفعل   

الشعوب لتـأخذ خريها، وتنهب أرضها، وتقتل أهلها، بينما كـان          
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املسلمون يضحون بأرواحهم ليستنقذوا الناس من جحـيم الكفـر          

والضالل إىل جنة اإلميان واهلدي؟ أمل يقل ربعي بن عامر رضـي اهللا             

ة املتحضرين من األمم غري أمة      عنه قوالً ما تكرر يف التاريخ على ألسن       

لقـد ابتعثنـا اهللا   " اإلسالم يوضح فيه الرسالة اإلسالمية بإجياز فيقول      

لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور األديان            

"..  إيل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سـعة الـدنيا واآلخـرة            

..ال نريد منكم جزاءاً وال شكوراً..هكذا

بقاؤها هـو خـري األرض،      .. هذه هي طبيعة األمة اإلسالمية    

كنتم خري أمة أخرجت للناس، تأمرون باملعروف       "وذهاا فناء األرض    

"..وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا

إذا كانت هذه هي طبيعة األمة اإلسالمية ، فلمـاذا اإلحبـاط    

..واليأس ؟
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احلقيقة الثالثة

حقيقة املعركة

وميكـرون وميكـر اهللا واهللا خـري        "سبحانه وتعاىل    يقول اهللا 

"..املاكرين

!!آية عظيمة مبهرة

إن كل ما ذكرناه مـن جـرائم ومكائـد          : يا أخواين وأحبايب  

كل  -ومؤامرات وتزوير وتشويه وخيانات وعماالت ونفاق وكذب        

لكن انظر إىل اجلانب اآلخر     "..  وميكرون"يدخل حتت كلمة     -هذا  

"وميكر اهللا واهللا خري املاكرين: "من املقابلة
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وما قدروا اهللا حق قدره،     .. "فاهللا عز وجل  يقابل مكرهم مبكره      

واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه  

"وتعاىل عما يشركون

:أيها املسلمون

إن كان أصابكم شئ من اإلحباط فلكونكم مل تفهموا املعركـة   

إا ليست حربـاً  ..  مل تدركوا الصدام بكامل أبعادهعلى حقيقتها، و  

إمنـا هـي يف     ..  بني املسلمني والكافرين، وإن كان ظاهرها كذلك      

حقيقتها حرب بني اهللا وبني من مرق عن طريقه، وكفـر بعبادتـه،             

هي حرب بـني اهللا،     .. وارتضى غريه حكماً ، وقبل غري كتابه شرعاً       

لكن اهللا مـن رمحتـه      .. بحانهوبني طرف صغري حقري من خملوقاته س      

باملؤمنني، ومن كرمه عليهم، من عليهم بأن جعلهم جنـده وحزبـه            

فاملؤمنون يقفون أمام الكافرين، ملتزمني مبنـهج رـم يف          .. وأولياءه
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وقوفهم، كما أمرهم يفعلون، ال يترددون وال يفرون، واثقني بوعده،          

ين عليه، الجـئني    راغبني يف جنته، راهبني لناره، خملصني له، معتمد       

إن فعلوا ذلك كان هو ـ  سبحانه جلت قدرتـه وتعاظمـت    .. إليه

أمساءه ـ  كان املدافع عنهم، احلامي هلم، املؤيد لقـوم، الناصـر    

وامسعوا وأنصتوا أيها   .. جليشهم، الناشر لفكرم، املنتقم من عدوهم     

:املسلمون لقوله سبحانه وتعاىل حىت تفهموا حقيقة املعركة

م تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن اهللا           فل" 

"رمى

"..إم يكيدون كيداً وأكيد كيداً"

ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم ال يشعرون، فأنظر كيـف          " 

"..كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أمجعني
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:أيها املسلمون املعتزون بإسالمهم

!ي ركن تأوون؟وإىل أ! هل تعلمون ملن تعملون؟

!!..إنكم تعملون هللا وتأوون إيل ركن شديد سبحانه

هل إذا جلس املتآمرون يف جنح الظالم يدبرون وخيططون ، أهم           

يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل،          " بعيدون عن عينه سبحانه؟     

فتكن يف صخرة أو يف السماوات أو األرض ، يأيت ـا اهللا ، إن اهللا                

"لطيف خبري

إذا أطلق املتآمرون صاروخاً أو رصاصة ، أتسقط بغري علمه           هل

إذا كان يعلم بسقوط أوراق الشجر عرب الزمان واملكان،         !..  سبحانه؟

: اقرأ هذه اآليات وتـدبرها بعنايـة      !..  فكيف بسقوط الصواريخ؟  

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو، ويعلم ما يف الرب والبحر،  وما              "

ال يعلمها، وال حبة يف ظلمات األرض وال رطـب          تسقط من ورقة إ   
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وال يابس إال يف كتاب مبني، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلـم مـا              

جرحتم بالنهار، مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، مث إليه مرجعكم،           

مث ينبأكم مبا كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل علـيكم            

ته رسلنا وهم ال يفرطـون، مث       حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت توف      

ردوا إىل اهللا موالهم احلق، أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني ، قل من        

ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعاً وخفية، لئن أجنانا من           

هذه لنكو نن من الشاكرين،  قل اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب ،              

عليكم عذاباً من فوقكم مث أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث   

أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بـأس بعـض،    

انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهـو            

"..احلق، قل لست عليكم بوكيل ، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

37

احلقيقة الرابعة

حقيقة البشرى يف الكتاب والسنة

:مأيها املسلمون املعتزون بر

هذا اإلله العظيم اجلليل الكبري، هذا اإلله الرحيم الكرمي الودود ،           

وكان حقاً علينا : " يقول صاحب العزة واجلربوت.. يبشركم يف كتابه

واهللا لو ترتل   !!  هكذا ذه الصياغة العجيبة املعجزة    "..  نصر املؤمنني 

يتعهـد  هذا اإلله القادر املقتدر     !!..  من آيات البشرى غريها لكفت    

ليس هذا نصراً يف اآلخرة     .. بنصر املؤمنني، وجيعله حقاً عليه سبحانه     

إنـا  "قال سبحانه   .. فقط بدخول اجلنة، ولكنه نصر يف الدنيا كذلك       

".. لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا، ويوم يقـوم األشـهاد           

.. ادنصر يف الدارين، يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشـه         : هكذا الوعد 
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إن كان هناك مؤمنون ، فالبد هلم من نصر، هكذا وعد، وهو سبحانه         

وعد اهللا الذين آمنوا منكم     " استمعوا إىل قوله تعاىل   .. ال خيلف امليعاد  

وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين مـن          

قبلهم، وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وليبدلنهم مـن بعـد            

اً، يعبدونين ال يشركون يب شيئاً، ومن كفر بعد ذلـك ،            خوفهم أمن 

فإذا توفر اإلميان والعمل الصاحل والعبـادة       "..  فأولئك هم الفاسقون  

اخلالصة دون الشرك به سبحانه، كان االستخالف يف األرض، وكان          

من الذي وعد بذلك؟ إنه     .. التمكني للدين، وكان األمن بعد اخلوف     

..الك امللك ذو اجلالل واإلكرامجبار السماوات واألرض، م

:أيها املسلمون
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انظروا إىل هذه الصورة الرائعة اجلليلة يف غزوة بين النضري يقول           

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب مـن          : "سبحانه وتعاىل 

أنـتم أيهـا املؤمنـون      ..( ديارهم ألول احلشر، ما ظننتم أن خيرجوا      

م مناعة احلصون وبأسها ظننتم أن اليهود لن        املقاتلون ااهدون ملا رأيت   

مـاذا  ( أم مانعتهم حصوم مـن اهللا       ) أي اليهود (وظنوا) " يهزموا

فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا، وقذف يف قلوم الرعـب،        ) حدث؟

)  مث ما هو التعليق على احلدث؟(خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني 

القرآن لـيس  .. الغاية من القصة أن نعترب .  ".فاعتربوا يا أويل األبصار   

القرآن كتاب عظيم، ينـبض باحليـاة،       .. تأرخياً ملا سبق رد التأريخ    

..ويهدي إيل صراط مستقيم

:أيها املسلمون املعتزون برسوهلم صلي اهللا عليه وسلم
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أمل تسمعوا إىل قول رسولكم وحبيبكم حممد صـلى اهللا عليـه            

ث الذي رواه اإلمام مسلم رمحه اهللا عـن         وسلم وهو يقول يف احلدي    

إن اهللا زوى يل األرض فرأيـت مشـارقها         : "ثوبان رضي اهللا عنـه    

نعم يا إخواين،   "..  ومغارا ، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها         

سيبلغ ملك املسلمني مشارق األرض ومغارا ، بكل ما حتمله الكلمة           

...من معاين

دكم وقدوتكم حممد صلي اهللا عليـه       أمل تسمعوا إيل قول مرش    

وسلم وهو يقول يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد والطرباين وابـن            

حبان وصححه األلباين عن متيم الداري رضي اهللا عنه قـال مسعـت             

) يعين اإلسالم(ليبلغن هذا األمر : "رسول اهللا صلي اهللا عليه سلم يقول     

ترك اهللا بيت مدر وال وبر      وال ي ) أي كل األرض  (ما بلغ الليل والنهار     
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املدر هو احلجر أي بيوت املدن ، والوبر هو         (إال أدخله اهللا هذا الدين      

بيوت املدن وبيـوت    : الشعر أي بيوت البادية أي كل بيوت األرض       

بعز عزيز أو بذل ذليل عـزاً يعـز اهللا بـه      ) البادية سيدخلها اإلسالم  

لصادق املصدوق صلى   وعد من ا  "..  اإلسالم وذالً يذل اهللا به الكفر     

"..وما ينطق عن اهلوى ، إن هو إال وحي يوحى.. "اهللا عليه سلم

بل امسع وتأمل إىل ما رواه اإلمام أمحد وصححه األلباين عن أيب            

كنا عند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا  : "قبيل رمحه اهللا قال   

ية؟ فـدعا    أي املدينتني تفتح أوالً القسطنطينية أو روم      : عنهما وسئل 

بينمـا  : فقال عبد اهللا  : فأخرج منه كتاباً قال   : بصندوق له حلق، قال   

: حنن حول رسول اهللا نكتب إذ سئل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم            

أي (أي املدينتني تفتح أوالً القسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل           
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لرومانية والقسطنطينية هي عاصمة الدولة ا    ".. تفتح أوالً ) القسطنطينية

الشرقية آنذاك وهي إستانبول اآلن، ورومية هي روما، وكانت عاصمة 

الدولة الرومانية الغربية، وكانتا معاقل النصرانية يف العامل، ويفهم من          

احلديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه صلى اهللا عليه سلم أن هـاتني      

بشر رسول  املدينتني ستفتحان، لكن يسألون أي املدينتني تفتح أوالً ف        

اهللا صلى اهللا عليه سلم بفتح القسطنطينية  أوالً ، وقد كان، وحتققت             

مجـاد   20وبالضبط يف   !!.. البشارة النبوية بعد أكثر من مثامنائة سنة      

هجرية ، على يد الفىت العثماين ااهد حممد الفاتح          857األوىل سنة   

سالم روما  رمحه اهللا، وستحدث البشارة الثانية ال حمالة، وسيدخل اإل        

:ويل على هذا احلديث تعليقان.  عاصمة إيطاليا إن شاء اهللا تعاىل

أو (هو أن بعض العلماء يعتقدون أن فتح رومية         : التعليق األول 

سيكون بالدعوة إىل اإلسالم وبإنشـاء املراكـز اإلسـالمية          ) روما
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واملساجد فقط، ويستبعدون الفتح عن طريق اجلهـاد ، واحلـق أن            

شر إىل ذلك، بل أرى أن قصر تفسري فتح رومية علـى            احلديث مل ي  

الدعوة دون اجلهاد هو نوع من اهلزمية النفسية، فالذي يقول ذلك ال            

يتخيل أنه باإلمكان أن حيرك املسلمون جيشاً إليطاليا، فلتكن الدعوة          

فإن سياق  ..لكن على العكس من ذلك    !.. إذن هي التفسري للحديث   

وسياق الواقع كذلك، فقد    .. ن جهاداً احلديث يوحي بأن الفتح سيكو    

فتحت القسطنطينية بعد حلقات متتالية من اجلهاد املضين املستمر، وقد 

تفتح رومية بطريق متشاة، ولذلك مجعت مع القسطنطينية يف حديث      

!!..واحد، ولتعلمن نبأه بعد حني

هو أن حممد الفاتح رمحه اهللا كان يعـد العـدة،           : التعليق الثاين 

جليوش فعالً لفتح رومية وذلك الستكمال حتقيـق البشـارة          وجيهز ا 

أنين قد  : النبوية، لكنه مل يوفق لذلك، واحلق قد تعجبون من قويل هذا          
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ذلك ! ملاذا؟!!..  سعدت بل ومحدت اهللا على أنه مل يتم له فتح رومية          

حىت تبقى بشارة رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم تبعث األمل يف نفوسنا        

أليس لنا من دور غري     ! لنا شئ نفتحه، وإال فأين دورنا؟     ، وحىت يبقى    

حنن إن شاء اهللا على دربك يا       ..  أبداً!..  التصفيق ألجدادنا الفاحتني؟  

–إن شـاء اهللا      -رسول اهللا سائرون، وملا بقي منك يا حممد الفاتح          

.فاحتون
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احلقيقة اخلامسة

حقيقة التاريخ

ـ    : ه سـلم مبـدينتني فقـط   ليس وعد رسول اهللا صلى اهللا علي

القسطنطينية ورومية، فقد وعد كما ذكرنا بفـتح األرض مجيعـاً ،            

ووعد ربنا بنصر املؤمنني، ولقد رأينا ذلك كثرياً يف صفحات تارخينا،           

.ال أقول أياماً أو شهوراً أو سنوات، بل رأيناه قروناً عديدة

:لقد كان املسلمون ينتصرون دائماً وهم أقل عدداً وعدة

انتصر املسلمون علي عدوهم يف بدر، مع فارق العدد والعدة،   ·

ولقد نصركم اهللا ببدر وأنـتم      : " انظروا إىل وصفه سبحانه   

"أذلة، فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون
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انتصر املسلمون يف موقعة اليمامة باثين عشر ألفاً من ااهدين    ·

..من املرتدين) على األقل(على أربعني ألفاً 

د بن الوليد رضي اهللا عنه العراق بثمانية عشر ألفـاً           فتح خال ·

من الرجال األبطال ، فدك حصون الفرس يف مخس عشـرة           

موقعة متتالية دون هزمية ، وكان أقل جيوش الفـرس تبلـغ            

ستني ألفاً ، ووصلت إىل مائة وعشـرين ألفـاً يف موقعـة             

.الفراض

وثالثـني  انتصر املسلمون ااهدون يف موقعة القادسية باثنني ·

ألفاً من الرجال األفذاذ على مائتني وأربعني ألفاً  من الفرس ،            

وكانت موقعة فاصلة كسرت فيها شوكة الفرس ، وقتل فيها          

.معظم قادة اجليش الفارسي
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انتصر املسلمون املؤمنون يف موقعة اوند بثالثني ألفاً علـى          ·

..مائة ومخسني ألفاً من الفرس

ابرون يف حصار تستر بثالثني ألفاً علـى        انتصر املسلمون الص  ·

مائة ومخسني ألفاً من الفرس،وقد تكرر القتال أثنـاء ذلـك           

احلصار مثانني مرة ، وانتصر فيها املسلمون مجيعاً دون هزمية          

!!!..واحدة

انتصر املسلمون يف الريموك بتسعة وثالثني ألفاً على مائيت ألفاً         ·

..من الرومان

معركة وادي برباط يف فتح األندلس باثين       انتصر املسلمون يف    ·

..عشر ألف رجل  على مائة ألف قوطي أسباين

وما .. من املرات  -بل آالف    -لقد رأينا ذلك وأمثاله مئات      

هذا الذي ذكرته إال مقتطفات يسـرية مـن سـفر اإلسـالم             
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فواهللا الذي ال إلـه إال      ..  اقرءوا التاريخ يا إخواين   !!..  الضخم

تاريخ يف األرض مثل تاريخ املسلمني، وال يوجد        هو ، ال يوجد     

..دين مثل دين املسلمني، وال يوجد رجال مثل رجال املسلمني

وحىت السقطات اليت كانت يف تاريخ املسلمني اتبعت بقيام أقوى 

:وأشد، وتعالوا نقلب صفحات قالئل

بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ارتدت اجلزيـرة العربيـة            ·

املدينة ومكة والطائف وقرية هجر     : ا إال ثالث مدن وقرية    بكامله

مبنـع الزكـاة     -كما يعتقد البعض     -بالبحرين، ومل تكن الردة     

فقط، بل ارتد كثري عن اإلسالم بالكلية، ومنهم من فنت املسلمني           

يف دينهم، ومنهم من قتل املسلمني، بل إن منهم من ادعى النبوة،            

ر جزيرة العـرب، ويـأس بعـض        وليسوا بالقليلني، وعم الكف   



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

49

فكان املوقف أشد مما حنن فيه اآلن ألف مرة، حـىت           !!  الصحابة

قال بعضهم يا خليفة رسول اهللا ال طاقة لنا حبرب العرب مجيعاً،            

الزم بيتك وأغلق عليك بابك واعبد ربك حىت يأتيـك الـيقني،            

وهكذا ظنوا أنه ال أمل يف القيام، لكن اهللا عز وجل مـن علـى               

لمني بأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، الذي قـام كاألسـد            املس

: قال.. اهلصور، يردد قولة لو قاهلا املسلمون لسادوا الدنيا مجيعاً         

أينقص الدين وأنا .. "كلمة عظيمة جداً  " أينقص الدين وأنا حي؟   "

).. حىت تقطع رقبيت  " (أقاتلهم وحدي حىت تنفرد سالفيت    .. حي؟

قام معه املسلمون، فما هو إال عـام  وقام الصديق رضي اهللا عنه و   

من اجلهاد والقتال والرتال، حىت أشرقت األرض من جديد بنور           

را، وأسلمت اجلزيرة العربية بكاملها، بل وأخـذ أبـو بكـر            

وهو إخـراج  !! الصديق قراراً أحسب أنه أعجب قرار يف التاريخ   
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جيش لفتح بالد فارس، وجيش لفتح      : جيشني من جزيرة العرب   

دولة صغرية خارجـة    !!.. عجبا لك أيها اجلبل    !!…الرومبالد  

من حرب أهلية مدمرة تواجه دولتني تقتسـمان العـامل فـارس      

، ويفتح  "وكان حقا علينا نصر املؤمنني    .." لكنه  موعود  !! والروم

اهللا عليه الدولتني، وتكون انتصارات بال هزائم، ومتكـني بـال           

!!...ضعف، وأمن بال خوف

خواين عن ملوك الطوائف يف بالد األندلس؟ أرأيـتم         أمسعتم يا إ  ·

كيف قسمت بالد األندلس يف عهدهم إىل أكثر مـن عشـرين            

! ، أرأيتم العمالة واخليانة واخلزي والعار؟     !دويلة صغرية متناحرة؟  

أرأيتم السفه واون واخلالعة واالحنالل؟ مث أرأيتم ما شابه ذلك          

وريتانيا يف قبائـل الرببـر      يف بالد املغرب واجلزائر والسنغال وم     



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

51

واخلمور كيف انتشرت؟ أرأيتم    ! آنذاك؟ أرأيتم الزنا كيف فشا؟    

السلب والنهب كيف طغى على األرض؟ مث ماذا حدث؟ لقـد           

!! تغري الوضع متاماً يف سنوات معدودات فيما يشـبه املعجـزة          

هو الشيخ عبد اهللا بـن      !! رجل واحد !! لقد جاء رجل  !  كيف؟

ء يدعو إىل اهللا على بصرية، جاء يريب ويعلـم          يس رمحه اهللا ، جا    

وجياهد و يصابر، فإذا الرجل رجلني ، والرجالن أربعة، واألربعة          

ألف وألفني وعشرة آالف، وإذا البالد تفتح، واإلسالم ينتشـر،          

وإذا بدولة املرابطني تقوم، وإذا برجال وكأم مالئكة يوسف بن          

لمان ويربيان وجياهدان   تاشفني وأبو بكر بن عمر رمحهما اهللا يع       

ويصابران، فإذا بالدولة تتسع، واخلري يعم، ويدخل يف اإلسـالم          

ويصبح اجليش مائة ألف فـارس يف الشـمال،    !!..  ثلث أفريقيا 

ومخسمائة ألف جندي يف اجلنـوب، وإذا بـاجليوش تعـرب إىل            
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األندلس، فتعيد البسمة إىل شفاه املسلمني، وتشفي صدور قـوم          

يظ قلوم، وتذل الشرك وأهله، وتعز اإلسالم       مؤمنني، وتذهب غ  

بثالثني ألفاً من األبطال    " موقعة الزالقة "وحزبه، وينصرها اهللا يف     

أرأيتم كيف تكـون    !..  يهلكون ستني ألفاً من القوط األسبان     

طاقة اإلسالم؟ أرأيتم كيف يكون رجال اإلسالم؟ أرأيتم كيـف          

يكون شرع اإلسالم؟

ملاذا اجلـزع مـن     ! هل آتاكم نبأ فلسطني؟   وملاذا نذهب بعيدا؟    ·

احتالل دام مخسني سنة؟ أمل تسمعوا عن محالت الصليبني التسعة          

البشعة؟ أمل تعلموا أم مكثوا يف أرض فلسطني حمتلني مائتني من           

السنني؟ ويف بيت املقدس اثنني وتسعني سنة؟ أمل تقرءوا أم قتلوا           
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وكـانوا  ! يف يوم واحد؟يف بيت املقدس سبعني ألفاً من املسلمني      

يسريون يف دماء املسلمني إىل ركبهم؟

دارت دورم يف   !..   مث أمل ترى كيف فعل ربك بالصليبني؟      

التاريخ ، وانتهت دولتهم البشعة القذرة، وقام رجال متوضـئون          

متطهرون، قارئون لكتام، خاشـعون يف صـالم، حـاملون          

سـبيل اهللا، وال     لسيوفهم، معتمدون على رم، جياهـدون يف      

خيافون لومة الئم، قام رجال أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين           

قاموا ... حممود الشهيد، وصالح الدين األيويب رمحهم اهللا مجيعاً       

حيرصون على املوت فوهبت هلم احلياة، قاموا يتزينـون للجنـة           

فتزينت اجلنة هلم، قاموا مع اهللا فكان اهللا معهـم، صـدقهم اهللا             

ونصر عباده، وأعز جنوده، وهزم األحزاب وحده، ال إله          وعده،
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إال هو سبحانه، فكانت حطني، وكان ما بعد حطني، وكانـت           

وحق للتاريخ أن يتشرف بتسجيل     ...أيام تشرف التاريخ بتدوينها   

..أيام املسلمني
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احلقيقة السادسة

حقيقة الواقع

قعنا ما يشهد لوعـد     وملاذا نقلب يف التاريخ فقط؟  أليس يف وا        

!ربنا بالتحقيق؟

نعم واهللا رأينا ومسعنا، وحنن على ذلك من الشاهدين، واعقدوا          

معي مقارنة بني واقعنا اآلن وواقعنا منذ أربعني سنة، وهي ليست يف            

..عمر األمم بشيء

أرأيتم زوار املساجد وعمارها؟    .. انظروا إىل الصالة يف املساجد    ·

نا يف القدمي ال نشاهد إال أربـاب        من هم؟ وكيف أعدادهم؟ ك    

املعاشات، وقليل ما هم، أما اآلن فاملساجد أكثر من أن حتصى،           



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية

57

وعمارها كذلك، وكلهم من الشباب واألطفال، أال ينبئ ذلك         

مبستقبل هلذا الدين؟

ماليني من املسلمني يف كل عام، من    .. انظروا إىل  احلج والعمرة    ·

ن املستحيل أن جتـد     أعلمتم أنه أصبح م   .. كل حدب وصوب  

الكعبة خالية من الزوار والطواف؟ أرأيتم اشتياق الرجال والنساء 

والشيوخ والشباب إىل احلج والعمرة؟

مل يكن يف اجلامعة    .. انظروا إىل  احلجاب وانتشاره يف الستينات      ·

إال فتاة حمجبة واحدة فقط علـى        -على سبيل املثال     –املصرية  

األيام، فإذا دخلـتم اجلامعـة اآلن،      مستوى اجلامعة ، مث دارت      

ونظرمت إىل النصف اململوء من الكوب بروح التفاؤل، وجـدمت          

آالفاً من الفتيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبـات،  أمـا إذا       
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نظرمت إىل نصف الكوب الفارغ فسيدخل يف روعكم ما حنـن           

..بصدد دفعه

أمل .. هـا انظروا إىل االنتخابات يف النقابات واالحتـادات وغري       ·

تلمسوا تعاطفاً وحباً وتضامناً مع من رفع اإلسالم شعاراً، واختذه 

منهجاً وإماما؟ أمل تشاهدوا بأعينكم كيف خيتـار املسـلمون          

املسلمني دون أن يعرفوا أشخاصهم، ال لشيء إال ألم فقـط           

يعتزون بإسالمهم؟

اً أمل تلحظوا أن أكثر الكتب مبيع     .. انظروا إىل معارض الكتاب   ·

هي الكتب اإلسالمية؟ وأن أشد األجنحة زحاماً هي األجنحـة          

اإلسالمية؟ وأن أكثر الدور إنتاجاً هي الدور اإلسالمية؟
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بل أرأيتم كيف إن كل الفئات على اختالف توجهاا حتـاول           ·

اآلن أن تلعب بورقة اإلسالم، حىت وإن كانوا ال يرغبون فيـه،            

:أصبح للشرع واإلسالموذلك لعلمهم بأن هوى الناس وميلهم 

o           رأينا أحزاباً علمانيـة تعلـن يف براجمهـا أطروحـات

!!..إسالمية

oرأينا بنوكاً ربوية تفتح فروعاً للمعامالت اإلسالمية..!!

o           ًرأينا حمالت لتصفيف الشـعر للنسـاء تفـتح أقسـاما

!!..للمحجبات

o         رأينا برامج تلفزيونية ما كانت حتادث إال فنانني وفنانات

راقصني وراقصات، بدأت تروج لرباجمها باستضافة علماء    و

..املسلمني
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رأينا كل ذلك وغريه، وسوف حتمل األيام املزيد مث تعـاىل يـا            

:أخي ندقق النظر، ونوسع املدارك، وخنرج للساحة العاملية

أمل تسمع إىل نصر األفغان على الروس يف بضع سنني، هللا األمر            ·

فرح املؤمنون، بنصر اهللا ينصر مـن       من قبل ومن بعد، ويومئذ ي     

يشاء، وهو العزيز الرحيم، وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده، ولكـن        

إياك إياك أن تظن أن الروس هزمـوا        ..  أكثر الناس ال يعلمون   

جلبال أفغانستان الوعرة، بل هزموا ألن اهللا هزمهم، وردوا ألن          

ال أو أقوى اهللا ردهم ، وذلك ملا رأى من أهلها رجاالً أمثال اجلب 

..من اجلبال

أمل تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طرباً، ويهللون فرحاً، ألم         ·

فروا كاجلرذان، وهربوا كالقطيع، مبقاومة شعبية قادها حـزب         
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اهللا ، يف بلد فقري كلبنان، خرج من حروب أهلية إىل أزمـات             

..اقتصادية

وسية، أمل تشاهدوا كيف احتلت مجهوريات إسالمية بقيصرية ر       ·

قهر وتعـذيب   .. مث بشيوعية بلشفية، ما يزيد على ثالمثائة عام       

محل املصحف كان جرمية يعاقـب عليهـا        ..وتشريد وتذبيح   

مث متر  ..  القانون، اإلميان باهللا ينكرونه، واإلميان برسوله حياربونه      

السنوات، ويويل الليل، وتشرق الشمس، فإذا بشعوب مازالت        

نة، وبأيـد مازالـت متوضـئة،       مسلمة، وبقلوب مازالت مؤم   

إنه فعـل اهللا    !  فعل من هذا فعله؟   ..  وبرؤوس مازالت ساجدة  

..وكان حقا علينا نصر املؤمنني.. الذي وعد

:مث تعاىل معي يا أخي أبعد من ذلك
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انظر إىل أمريكا كيف كان ا بضعة آالف مسـلم فقـط يف             ·

أيت شـقة يف    رلقد  !!..  الستينات، فإذا م اآلن مثانية ماليني     

وكانت .. مدينة أمريكية كانت تستخدم مسجداً يف السبعينات      

فإذا باأليام متـر، ويف   ..  هذه الشقة هي املسجد الوحيد باملدينة     

!!..ذات املدينة رأيت عشرة مساجد

أمسعتم عن مدارسها   ..  انظروا إىل اجلاليات اإلسالمية يف الغرب     ·

عن مؤمتراا، عـن  عن مساجدها، عن مراكزها، عن جرائدها،      

شركاا؟

أعلمت يا أخي أن دين اإلسالم هو أسرع األديان منواً يف العامل            ·

اآلن؟

أعلمت أن موقعاً إسالمياً على اإلنترنت يدخله يوميا مليونان من    ·

!منهم مليون يف أمريكا وحدها؟! الزائرين؟
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فتحاً و نصراً وعزاً وأمالً؟-يا أحبايب –أليس هذا 
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احلقيقة السابعة

حقيقة األعداء

:يا إخواين ويا أحبايب

من تقاتلون؟ وأي األقوام حتاربون؟

!أليسوا اليهود ومن عاوم؟

؟"ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا: " أليسوا الذين قال عنهم ربنا

ال يقاتلونكم مجيعا إال يف قـرى       : " أليسوا الذين قال عنهم ربنا    

؟"رحمصنة أو من وراء جد

ولتجدم أحرص الناس على حياة  : "أليسوا الذين قال عنهم ربنا    

؟"ومن الذين أشركوا

!!..هؤالء هم اليهود
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أختشوم؟ فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مـؤمنني، قـاتلوهم           "

يعذم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم، ويشف صدور قـوم          

شاء، واهللا علـيم   مؤمنني، ويذهب غيظ قلوم، ويتوب اهللا على من ي        

"حكيم

:إن كان اليهود أو كانت األرض مجيعاً معهم

أختشون كثرم وأحزام وجتمعهم؟ أمل خياطبهم اهللا وأمثـاهلم         ·

ولن تغين عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وأن اهللا مـع           : "بقوله

؟"املؤمنني

قل الذين كفـروا سـتغلبون      : " أختشون عدم؟ أمل يقل ربنا    ·

؟"جهنم وبئس املهادوحتشرون إىل
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إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم     : "أختشون أمواهلم؟ أمل يقل ربنا    ·

ليصدوا عن سبيل اهللا ، فسينفقوا، مث تكون عليهم حسـرة مث            

؟"يغلبون، والذين كفروا إىل جهنم حيشرون

هلم قلوب  : "أختشون عقوهلم وجوارحهم؟ أمل يصفهم ربنا بقوله      ·

أعني ال يبصرون ا، وهلم آذان ال يسمعون         ال يفقهون ا، وهلم   

"ا،أولئك كاألنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون

مث هل تظنون أيها املسلمون أن حياة هؤالء نصر بال هزمية، وعز بـال              

ذل؟

شاهدنا أمريكا املتكربة خترج مهرولة ومولولة من فيتنام اليت ال           ·

وشاهدناها !!..  تيلترى على اخلريطة بـتسعة ومخسني ألف ق      
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مره أخرى ومره ثالثة خترج بنفس اهلرولة والولولة من الصومال          

!!ولبنان

الروسي احملكم ينفجر ويلوث آالف     " تشرنوبل"شاهدنا مفاعل   ·

..األفدنة

أو املتحدي الذي قالوا عنه إـم       " تشالنجر" شاهدنا صاروخ   ·

ن أهلها أم وظ" "تعاىل اهللا عما يشركون  "بلغوا فيه حد الكمال     

قادرون عليه آتاها أمرنا ليالً أو اراً ، فجعلناها حصيداً كأن مل            

لقد انفجر  الصاروخ الكامـل بعـد ثـوان          ".. تغن باألمس 

!!..معدودات من إطالقه، وأمام أعينهم ليزيد من حسرم

مث أمل تشاهدوا قدرة اهللا عليهم ، وهم يقفون أمامها مكتويف األيـدي    

:متاماً
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حدث ذلك يف مدينة  !!.. هدنا فيضاناً يغرق مدينة يف ساعتني     شا·

ففتحنا أبواب  ..  "1995يف أمريكا يف مايو سنة      " نيو أورليانز "

السماء مباء منهمر، وفجرنا األرض عيوناً، فالتقى املاء على أمر          

"..قد قدر

شاهدنا عاصفة ثلجية تدفن السيارات متاماً، وتغلق الشـوارع،         ·

املدينة العصـرية   " نيويورك"ثالثة أيام متصلة يف     وتوقف احلياة   

!!..احلديثة

شاهدنا إعصاراً حيمل سيارات النقل الضخمة ويقذف ا فوق         ·

!!..املنازل

شاهدنا رحياً صرصراً يف يوم حنس مستمر، ترتع الناس كـأم           ·

أعجاز خنل منقعر، تقتلع الشجر يف الغابات، ومتحو احليـاة يف           
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ك ولكن يا للحسـرة مل نشـاهد هنـاك          حلظات، شاهدنا ذل  

!!..مدكر

!وهل رأيتم هذا اتمع من داخله؟

لقد شاهدنا جمتمعاً مهلالً مفككاً منحطاً ، يعيش على الرذيلة، وال           

أهواءه تسريه، ورغباته حتركه، وشهواته تسـيطر       ..  يهتم بالفضيحة 

..عليه وتدمره

األمريكان الذين   انظروا معي إىل هذه األرقام تصف حال املراهقني       

مل يبلغوا بعد مثانية عشر عام من العمر، والذين سيحكمون بلدهم بعد           

:عشر سنوات

من هؤالء الشباب ارتكبوا جرمية الزنا، وترتفع النسبة إىل          55٪·

.. يف املناطق الريفية   ٪33يف املدن الكربى وتنخفض إىل       80٪
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!!٪33أي أن أشرف مناطق أمريكا يرتكب فيها الزنا بنسـبة           

هذا حتت الثامنة عشرة من العمر، فإذا صعدنا فـوق ذلـك            ..

..!!٪90قاربت النسبة 

ثالمثائة ومخسون ألف حالة محل بدون زواج كل عام يف البنات           ·

سنة، وهذا عدد أقل بكثري من احلقيقي، وذلك         18األصغر من   

!!لكثرة اإلجهاض

األم ال  من العائالت األمريكية ليس فيها أب، إمـا ألن           24٪·

تعرف األب ألا ارتكبت الزنا مع أكثر من رجل، وإما بسبب           

!!..الطالق

أما اخلمـور   !!..  من الشباب املراهق جيربون املخدرات     40٪·

..فحدث وال حرج فالرقم أكرب من أن حيصى
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يف عـام    ٪70اجلرائم زادت يف مدينة داالس األمريكية بنسبة        ·

)1999إىل سنة 1998من سنة !! (واحد

أي أن االنتحار   ! السبب الثالث للوفاة يف املراهقني هو االنتحار      ·

هو السبب الثالث يف الوفاة يف املراهقني الـذين سـيحكمون           

حالـة   32000أمريكا وحدها تسـجل     .. أمريكا بعد ذلك  

!!..انتحار كل عام

واحد مـن   ) أي إدمان القمار  ( عدد املرضى بالقمار اإلجباري     ·

..اهقنيكل سبعة من املر

هذا هو جمتمع أمريكا املهلهل الذي      !!..  هذه هي أمريكا من الداخل    

!!..خنشاه

:أخي وحبييب ورفيقي يف طريق اهللا
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أتشك يف نصر على قوم كهؤالء؟

أتشك يف نصر على جيش غالبيته من الزناة والشواذ؟

أتشك يف نصر على جيش أشـرب يف قلبـه حـب اخلمـور              

واملنكرات؟

:رفيقي يف طريق اهللاأخي وحبييب و

ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد، متاع قليل، مث مأواهم           " 

"جهنم، وبئس املهاد

"وال حيسنب الذين كفروا سبقوا إم ال يعجزون"
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احلقيقة الثامنة

النصر ال يأيت إال بعد أشد حلظات ااهدة

:أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر

أمل تسمع  .. إال بعد أشد حلظات ااهدة    اعلم أن النصر ال يأيت      

حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد كذبوا، جاءهم         : "إىل قوله تعاىل  

يف هذه  "..  نصرنا، فنجي من نشاء، وال يرد بأسنا عن القوم ارمني         

أن األمر قد وصـل      -الرسول وقومه    -اللحظة اليت ظن فيها اجلميع      

واإلعراض والشك، يف هذه اللحظة اليت      إىل ايته يف التكذيب والظلم      

..  وصل فيها األذى للدعاة إىل مداه، وقد ثبت الدعاة على مبـادئهم           

"..جاءهم نصرنا" هنا يف هذه اللحظة فقط 
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أم حسبتم أن تدخلوا اجلنـة وملـا        : " امسع أيضا إىل قوله تعاىل    

يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم  مستهم البأساء والضراء وزلزلـوا،            

يف هـذه   "..   حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه، مىت نصـر اهللا         

اللحظة اليت بلغ فيها السيل الربا، والصرب إىل ايته، يف هذه اللحظـة             

"..أال إن نصر اهللا قريب: "ايدة يقول سبحانه

أمل تالحظ يف السرية النبوية أن أشد حلظات االبتالء للمـؤمنني           

وإذ : "ث وصفها ربنا يف كتابه فقـال      كانت يف غزوة األحزاب، حي    

زاغت األبصار، وبلغت القلوب احلناجر، وتظنون بـاهللا الظنونـا ،           

أمل تلحظ أنـه بعـد      "..  هنالك ابتلى املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً     

بعد أشد حلظات   .. غزوة األحزاب كان املسلمون يف فتح يتلوه فتح؟       
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ائف، مث جزيـرة العـرب      ااهدة، جاءت احلديبية، مث مكة، مث الط      

..أجماد تعقبها أجماد، وأيام نصر وفرح ومتكني.. بكاملها
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احلقيقة التاسعة

اهللا ال يعجل بعجلة عباده

:أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر

اعلم أن األدب مع اهللا يقتضي عدم استعجاله، وأن حكمـة اهللا           

ر يأيت يف وقت يعلم وأن النصالبالغة اقتضت أن خيترب أحبابه وأصفياءه، 

..اهللا فيه أن خري املؤمنني أصبح يف النصر، وليس يف انتظار النصر

: يروي البخاري عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه أنه قـال           

شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردة لـه يف              "

شـديد،  أمل  .. ظل الكعبة، قلنا له أال تستنصر لنا؟ أال تدعوا اهللا لنا؟          

قال رسول اهللا صلى اهللا     .. جلد وحرق وخنق وشنق   ..  وإيذاء عظيم 

لقد كان الرجل يف من قبلكم ، حيفـر لـه يف األرض،             : "عليه وسلم 
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فيجعل فيه، فيجاء باملنشار، فيوضع على رأسه فيشق بـاثنتني، ومـا            

يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم            

أي ليتمن  (ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر         أو عصب، وما يصده   

حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ال خياف         ) اهللا هذا األمر  

"إال اهللا و الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

بعد كل هذا التعـذيب يف مكـة     !!  تستعجلون؟.. سبحان اهللا 

!كان خباب بن األرت يستعجل؟

..ىمازال هناك أشياء أخر.. نعم

..مازال هناك ترك للمال وترك لألهل، وترك للديار

..مازال هناك صراع ونزال

..مازال هناك جهاد وشهادة

!!يأيت النصر.....  مث
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ال يف امليعـاد الـذي حـدده        ..  يف امليعاد الذي حدده اخلالق    

!!املخلوق
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احلقيقة العاشرة

األجر ال يرتبط بالنصر ولكن بالعمل

:النصر قد تأخرأخي يا من تظن أن 

من عمـل   .. "اعلم أن األجر غري مرتبط بالنصر، ولكن بالعمل       

صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينـهم            

"..أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

..واعلم أنه كلما حسن عملك، كلما عظم أجرك

..وكلما زاد جهدك، كلما كمل ثوابك

..بعينيك، فسرياه أبناؤك وأحبابكوأنك إن مل ترى النصر

..واعلم أن األجر يضيع إذا فقدت اليقني يف النصر
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وال .. يقني ال يساوره شـك    ..  وأن النصر ال يأيت إال بيقني فيه      

من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الـدنيا واآلخـرة،            .."ختالطه ريبة 

ا فليمدد بسبب إىل السماء، مث ليقطع فلينظر، هل يذهنب كيـده مـ            

"يغيظ

أرأيت صحابة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كيف كـانوا يف            

مث .. األحزاب ال يأمنون على شئ؟ كيف كانوا حماصرين ومهـددين         

هم يستمعون إىل بشرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمور تفوق            

انظروا كيف حيكـي    .. اخليال، فإذا هم مصدقون، وبالبشرى موقنون     

أن الرسول صلى اهللا عليه سلم كان يضرب احلجر   الرباء رضي اهللا عنه   

اهللا أكرب أعطيت مفـاتيح     : بسم اهللا، مث ضرب ضربة وقال     : "ويقول

الشام، واهللا إين ألنظر قصوره احلمراء الساعة، مث ضرب الثانية فقطع           

اهللا أكرب أعطيت فارس واهللا إين ألبصر قصر املدائن اآلن،          : آخر، فقال 
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اهللا أكـرب   : سم اهللا، فقطع بقية احلجر، فقال     ب: مث ضرب الثالثة فقال   

".. أعطيت مفاتيح اليمن، واهللا إين ألبصر أبواب صنعاء من مكـاين          

والصحابة يف هذا احلصار يستمعون إىل بشرى فتح الشـام وفـارس            

واليمن، فيصدقون عن يقني، وكأم يرونه رأي العني مع رسـول اهللا     

..صلي اهللا عليه وسلم

!!وهلذا جاء النصر
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!!أيها املؤمنون

أنتم األعلون

:إخواين وأحباب

آية هي كرت من    .. أمحل لكم آية عجيبة، وكل آيات اهللا عجيب       

:كنوز املنان، وعطية من عطايا الرمحن

"..وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني"

مىت نزلت هذه اآلية؟: أتعلمون أيها املسلمون

!!..بعد اهلزمية!!..  لقد نزلت بعد غزوة أحد

وذلك  ليعلم اهللا املؤمنني أن العزة والعلـو ال يتـأثران زميـة              

.. مرحلية، وال يرتبطان بنصر مرئي، وال يعتمدان على متكني مشاهد         
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وليعلم اهللا املؤمنني أن األيام دول، وأن للتاريخ دورات، فلهذا دورة،           

..ء اهللاوهلذا دورة، أما الدورة األخرية فللمؤمنني إن شا

":عباد اهللا .. " أيها املؤمنون

أنتم األعلون ألن إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو سـبحانه، ومـا    ·

كان اهللا ليعجزه من شئ يف السماوات وال يف األرض إنه كان            

..عليماً قديراً

أنتم األعلون ألنكم أتباع النيب اخلامت حممد صلي اهللا عليه وسلم،           ·

سل واملاحي الذي ميحو اهللا بـه الكفـر،         خري اخللق، وسيد الر   

واحلاشر الذي حيشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده          

..نيب صلى اهللا عليه وسلم

أنتم األعلون ألن كتابكم القرآن فيه نبأ من قبلكم، ونبأ ما يأيت            ·

بعدكم، وحكم ما بينكم، من خالفه من اجلبابرة قسمه اهللا عز           
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م يف غريه أضله اهللا عز وجل، وهو حبـل    وجل، ومن ابتغى العل   

اهللا املتني، ونوره املبني، وشفاؤه النافع عصمة ملن متسـك بـه،        

وجناة ملن اتبعه، ال يعوج فيقوم، وال يزيغ فيستقيم، وال تنقضي           

..عجائبه، وال خيلقه كثرة الترديد

أنتم األعلون ألن شريعتكم اإلسالم، دين ودنياً جسـد وروح،          ·

: " ا ترك اهللا يف شريعته من شئ إال وضحه وبينه         عقل وقلب، م  

اليوم أكملت لكم دينكم، وأمتمت عليكم نعميت، ورضيت لكم         

"..اإلسالم ديناً

إمنا بعثت ألتتم مكـارم     .. "أنتم األعلون ألنكم األكمل أخالقاً    ·

"..األخالق

لو أنفقت ما يف األرض مجيعا "أنتم األعلون ألنكم األقوى رابطة ·

"..لفت بني قلوم، ولكن اهللا ألف بينهم إنه عزيز حكيما ما أ
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إذ يوحي ربك للمالئكـة     .. " أنتم األعلون ألن املالئكة تثبتكم    ·

"..أين معكم، فثبتوا الذين آمنوا

وما جعله اهللا إال بشرى،     "أنتم األعلون ألن الطمأنينة يف قلوبكم       ·

ن اهللا عزيـز    ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إال من عند اهللا، إ         

"..حكيم

إنه كان فريق من عبـادي      .. "أنتم األعلون ألن اجلنة موعدكم    ·

يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا، وأنـت خـري الـرامحني،            

فاختذمتوهم سخرياً، حىت أنسوكم ذكـري، وكنـتم منـهم          

"..تضحكون، إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أم هم الفائزون

..الفائزون-إن شاء اهللا -صابرون أنتم أيها املؤمنون ال
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وختاماً

:أخي وحبييب ورفيقي يف طريق اهللا

..يا مسلم يا عبد اهللا

-: يا من سيناديك احلجر والشجر بلسان احلال أو بلسـان املقـال           

..يا مسلم يا عبد اهللا-بكليهما نؤمن ونصدق 

..جفف دمعك، واجرب كسرك، وارفع رأسك

..لك ال عليكوأعلم أن األيام القادمة

..وأن املستقبل لدينك ال لدين غريك

..وأن العاقبة للمتقني

..وأعلم أيضا أن مع الصرب نصراً

..وأن مع العسر يسراً
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..وأن أنوار الفجر ال تأيت إال بعد أحلك ساعات الليل

..وأن اهللا ناصرك ما دمت ناصره

..ومعك ما دمت معه

..سبيلهوهاديك إىل سبيله، ما دمت جماهداً يف

"..والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن اهللا ملع احملسنني" 

"فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا، إن اهللا بصري بالعباد"

..أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

. وجزاكم اهللا خرياً كثرياً 
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